
పరధ్యాన ఆలోచన మరియు మనస్సునస బాధ్ ించస నిరభిందపు అనయరోగ్ాము గ్ూరిి డయక్టర్ లూకా ఏమి 
చెప్ాాల్సు ఉింద  

 ఈ రోజు డాక్టర్ లూకా  మనస్సునస బాధ ించే నిర్భిందపు అనారోగ్యమునస గ్ూరచి మాట్ాా డడిం 
కొనసాగచసాా డు కానీ అద  ఎనిి ర్కాలుగా మన ఆలోచనలనస బాధ ించవచసి.  

 లికసుయో చ ైనాలో పశ్చిమాన ఒక్ చిని పట్టణింలో నివస ించే 35 స్ింవత్ురాలు వయస్సుగ్ల వయకసా. 
అత్డు ఒక్ వయవసాయక్ుడు. అత్డు వయవసాయమునస ఆనింద ించ నస కానీ అత్నికస మరచయు అత్ని భార్యక్ు 
వయవసాయిం క్ష్టమ ైన పని. వార్ు 8 స్ింవత్ురాల వయస్సు క్లిగచన క్ుమార్ుని క్లిగచ ఉిండ నస. లికసుయో 
నిజముగా త్న వయవసాయపు పనిని ఇష్టపడ నస కానీ కొనిి స్ింవత్ురాలు మరచయు పరత్ేయక్ింగా గ్త్ కొనిి నెలలు 
త్న పనిప ై దృష్ ట  సారచించడిం క్ష్ట స్మయింగా ఉిందని అత్నికస త్ లుస్స. అత్ని భార్య మరచయు క్ుమార్ుడు క్ూడా 
దీనిప ై చ ప ెనస. వార్ు అత్డు చ దరచన వవకసాగా క్నిప స్సా నాిడు ని చ ప ెనస.లికసుయోనస ఎక్ుువగా 
బాధ స్సా నిట్ువింట్ి ఆలోచన ఏమిట్ింట్ే అద  త్న చ దరచన ఆలోచనలు కాదసగానీ అత్డు అలవాట్ు చేస్సకొని 
ఆపలేక్పో త్ుని అలవాట్ుా . అత్డు ఏద  పరయత్ిించినపెటి్కీ అవి ఇింకా దార్ుణింగా త్యార్యాయయి కానే 
మించిగా మార్లేదస.  

 లికసుయో త్న చేత్ులనస క్డుగ్ుత్ూ, అత్డు చేస్సా నట్ువింట్ి పని నసిండి అనారోగ్యిం పాలవుత్ాడని 
ఆలోచన క్లిగచయుిండి, అత్డు చేస న పని స్ింబింధ ించినదా? లేదా? అనే పరీక్షనసనస మర్లా చేస్తా  వచ ినస. 
త్నని కొొతా్గా లేదా విింత్గా చతసాా ర్ని ఈ విష్యాలు లేక్ ఆలోచనల గ్ూరచి  అత్డు ఎవరచకీ చ పెలేదస. దీని 
గ్ూరచి అవమానిించబడడిం అత్నిక ింత్ మాత్రము ఇష్టము లేదస. అత్డు బాధపడడానికస కావలస ననిి లేదా 
చాలిననిి విష్యాలు ఉనాియి.  

 ఒక్రోజు అత్ని సనిహిత్ుడు దరచశించడానికస ఇింట్ికస వచిి గ్ింట్లో 5 లేక్ 6 సార్ుా  చేత్ులు క్డుగ్ుకోవడిం 
గ్మనిించ నస. లికసుయో సనిహిత్ుడు ఎిందసక్ు అని అత్నిని అడిగ నస. అత్డు త్న పని నసిండ ి
అనారోగ్యపాలవుత్ానన బాధ లేక్ ఆలోచన ఉిందని చ ప ెనస. వయవసాయక్ుడ ైన సనిహిత్ుడుకస ఇద  
అర్ధర్హిత్ింగా/బాగాలేదస ఉిండ నస. లికసుయో అడిగ నస కొనిి స్ింవత్ురాలుగా ఏమి మార్నట్ువింట్ిద గా ఉిండగా 
ఏమి ఆలోచిస్సా నాిడని అడిగ నస. ఈ పరశ్ి త్న విష్యాల గ్ూరచి త్న సనిహిత్ునిత్ో మాట్ాా డడానికస 
కార్ణమయిింద . అత్డు చ దరచన ఆలోచన, విష్యాలప ై అదే రీత్గా పరచశీలిించడిం మరచయు అదే విధింగా చేత్ులు 
క్డగ్డిం గ్ూరచి చ పాెడు. లికసుయో త్న సనిహిత్ునిత్ో అత్నికస ఏమి చేయాలో త్ లియదని క్ూడా చ ప ెనస.  



 అత్ని సనిహిత్ుడు మించి వయకసా మరచయు లికసుయో క్ింట్ే చాలా ప దదవాడు, నిజానికస అత్నికస 55 
స్ింవత్ురాల వయస్సు. లికసుయో సనిహిత్ుడు వెైదయశాలక్ు వెళ్ళి వెైదసయనిత్ో దానిని గ్ురచించి మాట్ాా డదామని 
స్లహా ఇచ ినస. మొదట్లా  దానిని చేయడిం వలన అవమానిించబడత్ాడని ఆలోచిించినా, అత్ని సనిహిత్ుడు 
ఏమి జర్ుగ్ుత్ుిందో  త్ లుస్సకోవాలని/ క్నసకోువాలని అత్నిని ఒప ెించ నస. ఇద  లికసుయోనస వెైదయశాలక్ు 
వెళ్ిడానికస ఒప ెించిింద , దానిని వార్ు త్ర్ువాత్ వార్ిం చేశార్ు.  

 వెైదసయనిని చతస న త్రావత్, ర్కా్ పరీక్షలు జరచగచన త్రావత్ వెైదసయడు ఈ లక్షణాలు శాశ్వత్ స్మస్యనస 
క్లుగ్జేస ింత్ హాని కాదస అని చ ప ెనస. అయినపెటి్కసని, వెైదసయడు లికసుయోకస ఎిందసక్ు ఇలా జర్ుగ్ుత్ుిందని 
అర్ధిం చేస్సకొని దానికస పరచష్ాురానిి క్నసకోువాలని లేక్పో త్ే అద  దార్ుణింగా మార్ుత్ుిందని చ ప ెనస.  

 వెైదసయడు లికసుయో మరచయు అత్ని సనిహిత్ునిత్ో మనస్సునస బాధ ించే నిర్భిందపు అనారోగ్యము క్లిగచన 
వార్ు మనస్సునస బాధ ించస ఆలోచనలత్ో, నిర్భిందాలనస క్ూడా క్లిగచ ఉింట్ార్ని చ ప ెనస. నిర్భిందము అనేద  
వయకసా మనసాుక్షిలో వారచ పరవరా్న అవస్ర్మ ైనదా లేక్ స్ింబధ ించినదా అని భావనత్ో కాక్ుిండా బలవింత్ింత్ో లేక్ 
బలవింత్ిం చేయబడుట్ వలన ఉిండే ఒక్ పరవరా్న. ఎక్ుువసార్ుా  వార్ు నిర్భిందపు పరవరా్ననస చతయిించలాని  
లేక్ వారచకస ఎదో  చ డు జర్ుగ్ుత్ుిందని లేక్ వార్ు పనరమిించే వారచకస జర్ుగ్ుత్ుిందని భావిసాా ర్ు. సాధార్ణింగా వయకసాకీ 
పరవరా్న కాదని, నిజింలో చ డు పనసలు జర్గ్క్ుిండా. ఏద  ఏమ ైనా వార్ు ఆ పరవరా్న చతయిించడానికస బలవింత్ిం 
చేయబడినవారచగా పరవరచాసాా ర్ు. ఈ పరవరా్నలు చేయడిం అసాధార్ుణింగానస, సాధార్ణింగా వార్ు దాని చేయడానికస 
బలవింత్ిం చేయబడట్ుట  అర్ధిం చేస్సక్ుింట్ార్ు. ఈ భావనల వలన వార్ు సాధారాణింగా వారచ లక్షణాలనస వేరే 
వారచనసిండి దాచిప డత్ార్ు, ఇింకా వారచ వెైదసయలక్ు క్ూడా చ పెర్ు. కాబట్ిట  వార్ు స్ింవత్ురాలు త్ర్బడి వెైదయిం 
లేక్ుిండా ఉింట్ార్ు. లికసుయో ఆశ్ిర్యపోయిెనస. ఇద  అత్నిని ఉనిట్ుా గా వరచణించ నస. వెైదసయనికస ఇద  ఎలా 
త్ లుస్స? వెైదసయడు లికసుయోత్ో అనేక్మింద  ఈ అనారోగ్యమునస మరచయు అలాింట్ి లక్షణాలనస క్లిగచ ఉింట్ార్ని 
చ ప ెనస. అయినపెట్ికసని, కొింత్మింద  స్హాయిం కొర్క్ు ముిందసకొసాా ర్ు.  

 వెైదసయడు నిర్భిందపు పరవరా్న అనేక్ ర్కాలుగా వస్సా ిందని లికసుయోత్ో చ ప ెనస. ఒక్ మనిష్  త్న 
జీవిత్ింలో ఒక్ స్ిందర్భములో ఒక్ ర్క్మ ైన నిర్భిందపు పరవరా్ననస, అదే స్మయింలో ఆ పరవరా్ననస ఆపడిం, 
వేరొక్ నిర్భిందపు పరవరా్ననస చతయిించడిం మొదలుప డత్ార్ు. వివిధ ర్కాలు నిర్భిందపు పరవరా్నలు కసొింద  
విధాలుగా ఉింట్ాయి.  

 ఎక్ుువ క్లిగే నిర్భిందపు పరవరా్నలలో పరచశీలిించడిం ఒక్ుట్ి. ఈ నిర్భిందింలో వయకసా 
వస్సా వులనస/విష్యాలనస మర్లా మర్లా పరచశీలిించడానికస బలవింత్ప ట్టబడినట్ుా  భావిసాా డు. ఉదాహర్ణ, త్న 
దావర్ిం మీద ఉనిట్ువింట్ి మచిలనస పరత్రోజు మర్లా మర్లా పరచశీలిించసట్. వార్ు త్ాళ్ిం వేస న పరత్సారచ 



కొనిిసార్ుా  పరచశీలిించాలని భావిించవచసి లేక్ కేవలిం వార్ు అనేక్సార్ుా  పరచశీలిించవచసి. వార్ు ఆ త్ాళ్ిం 
వేయబడినదా అనే స ిర్త్విం లేనిద , దానిని మర్లా పరచశీలిించడిం దావరా విముకసా ప ిందవచిని భావిసాా ర్ు. వయకసా 
అనేక్ విష్యాలనస పరచశీలిించడానికస బలవింత్ప ట్టబడినట్ుా  భావిించవచసి. ఇత్ర్ పరచశీలిించే పరవరా్నలు త్మ 
స్టవ్ ఆప వేయబడిిందా లేక్ ఖచిిత్ింగా అద  చేర్క్ుిండా ఉిండడానికస ఆ ఇనసప చసట్ాట లనస త్రప ె పరచశీలిసాా ర్ు. ఇదే 
లికసుయో చేసనా  మరచయు నిజానికస దార్ుణింగా మార్ుత్ుింద . అత్డు మత్స ిమిత్ిం/ప చిివాడు కాదని చతడడానికస 
అత్డు స్ింత్ోష్ ించ నస మరచయు ఇత్ర్ులు క్ూడా ఆ స్మస్యత్ో ఉనాిర్ు మరచయు వెైదసయడు ఆ స్మస్యనస అర్ధిం 
చేస్సక్ునాిడు.  

 వెైదసయడు లికసుయోత్ో నిర్భిందమునక్ు త్ర్ువాత్ చ డిపో వుట్ భయము అని కొనసాగచించాడు. ఈ 
నిర్భిందింలో వయకసా ష్ర్త్ుా లు, మురచకస లేక్ చేద పో వుట్నస గ్ూరచి భయపడునస. ఈ భయిం వలన పగ్లు వార్ు 
అనేక్సార్ుా  త్మ చేత్ులనస మర్లా మర్లా క్డుకొుిందసర్ు/క్డుక్ుుింట్ార్ు. వార్ు చాలా త్ర్చసగా చేత్ులనస 
క్డుక్ుుింట్ార్ు త్దావరా వారచ చేత్ులు ప డిగా మరచయు ర్కా్సరా విం జర్ుగ్ుత్ుింద . చ డిపో వుట్ అనే భయిం ఇత్ర్ 
వస్సా వులనస శుభరపర్చడానికస లేక్ వస్సా వులనస ముట్ుట కోవడానికస ఈ చ డిపో వుట్ భయిం కార్ణమవుత్ుింద . 
మర్ల లికసుయో ఆశ్ిర్య పడ నస ఇద  ఎక్ుువగా అత్నివలె పలిక నస. ఇద  వెైదసయడు అత్నిని గ్మనిించి అత్ని 
క్నసగొని విష్యాలనస లికసుయోగ్ూరచి చ ప ెనట్ేా  ఉింద .      

ఇింకొక్ నిర్భిందము, వెైదసయడు లికసుయోత్ో  చ ప ెనద  లెకసుించడిం. ఈ లక్షణింత్ో ఉని వయకసా వస్సా వులనస 
లెకసుించడిం అవస్ర్మని భావిసాా డు. వార్ు అింత్స్సి లోనికస వెళ్ళిత్ూ మ టా్ స్ింఖయనస లెకసుించవచసి లేక్ కసట్ికసలో 
ఉని నొక్ుులనస లెకసుించవచసి. వార్ు ఒక్ వాక్యింలోని పదాలనస లెకసుించవచసి లేక్ ర్హదారచప ై వారచని 
దాట్ుత్ుని ట్రక్ుులనస క్ూడా లెకసుించవచసి.  

చివరచ నిర్భిందన పరవరా్నలోని ర్క్ిం శాస ించడిం/అధ కార్ిం చలాా యిించడిం గ్ూరచి వెైదసయడు లికసుయోత్ో చ ప ెనస. 
ఇద  ఒక్ పరా ింత్ింలో ఉిండి వస్సా వులప ై ఎక్ుువ పరా ముఖయత్నస ఇచిిన లేక్ ఒక్ పరత్ేయక్మ ైన రీత్లో వారచ పరదేశ్ింలో 
నసిండి వస్సా వులు క్ద లిించబడిత్ే వార్ు చాలా క్లత్ చ ిందసత్ార్ు. త్రచగచ అదే పరదేశ్ింలో వస్సా వులనస ప ట్టడానికస 
లేక్ అద  స్రచపో త్ుిందని భావిించడానికస వార్ు ఎక్ుువ స్మయానిి గ్డుపుత్ార్ు.  

అపుెడు లికసుయోత్ో వెైదసయడు కొనిి నిర్భిందపు పరవరా్నలు ఒక్ ర్క్ిం క్ింట్ే ఎక్ుువ వాట్ిలో స్రచపో త్ాయని 
చ ప ెనస. అత్డు చాలా విష్యాల గ్ూరచి లోపర్హిత్ింగా ఉిండాలనే భావన క్లిగచ ఉింట్ార్ు. వేరే 
మత్స్ింబింధమ ైన పనసలు చేసనట్పుెడు పరచశీలిించడింలో పరవరా్నలు లెకసుించడిం అనే భావాన క్లిగచ ఉింట్ార్ు. 
ముిందసగా చ పెబడిన నిర్భిందాలలో ఇవి క్ూడా స్రచపో వచసి. లికసుయో ఇద  అత్నికస స్రచగాా  స్రచపో త్ుిందని 
ఆలోచిించ నస.  



వెైదసయడు లికసుయో మరచయు అత్ని సనిహిత్ునిత్ో పరా ముఖయమ ైన విష్యింగా అత్డు క్లిగచయుని స్మస్యక్ు 
పరచష్ాుర్ిం క్నసగొనడమని చ ప ెనస. వార్ు చాలా స్మాచార్మునస పూరచా చేస నస. అత్ ముఖయమ ైన 
విష్యమేమిట్ింట్ే వార్ు భాగాలు/స్మస్యనస ఎనసికొని పనిచేయుట్ పరా ర్ింభించడిం. అత్డు లికసుయో ఇింట్ికస 
వెళా్ళ ఏయిే విభాగాలు పరా ముఖయమ ైనవో లికసుయో ఆలోచిసనా  మరచయు మర్లా పరచష్ాురాలు గ్ూరచి మాట్ాా డత్ార్ు. 
ఇద  లికసుయోక్ు మించిగా ఉిండ నస/క్నబడ నస. త్క్ుువగా అత్డు మించి దశ్లో సాగ్ుత్ునాిడు.  

త్ర్ువాత్ రోజు లికసుయో సనిహిత్ునిత్ో అత్ని స్మస్యలత్ో స్హాయిం చేయగ్ల వేరొక్ుర్ునాిర్ని చ ప ెనస. ఆ 
వయకసా యిేస్సకీసొ్సా . లికసుయో సనిహిత్ుడు అత్డు లోక్ ర్క్షక్ుడని చ ప ెనస. అత్డు ఇద  కాబట్ిట  మన స్మస్యలత్ో 
స్హాయిం చేస , మనక్ు ఉదేదశాయనిి మరచయు అరాధ నిి ఈ జీవిత్ింలో ఇవవగ్లడు. బ ైబిల్ లో ఈ విధింగా చ ప ెన, 
'పరభువు ఆత్మ నామీద ఉనిద , బీదలక్ు స్సవారా్ పరక్ట్ిించసట్క ై ఆయన ననసి అభష్నకసించ నస. చ ర్లోనసని 
వారచకస విడుదలనస, గ్ుొడిివారచకస చతపునస, (క్లుగ్ునని) పరక్ట్ిించసట్క్ునస, నలిగచన వారచని విడిప ించసట్క్ునస, 
పరభువు హిత్వత్ుర్ము పరక్ట్ిించసట్క్ునస ఆయన ననసి పింప యునాిడు అని వరా యబడిన చోట్ు ఆయనక్ు 
దొరచక నస అనస  (లూకా 4:18, 19).' లేక్న భాగ్ములనస చద వెనస. లికసుయో యొక్ు సనిహిత్ుడు యిేస్స దేవుని 
ఆత్మనస త్న మీద క్లిగచ ఉనాిడని మరచయు అత్నస (యిేస్స) త్న పాపములనసిండి మరచయు స్మస్యలనసిండి 
విడిప ించగ్లడని వివరచించ నస. దీనిలో లికసుయో చాలా ఆస్కసా క్లిగచ ఉిండ నస.  

కానీ ఇద  ఎలా జర్ుగ్ుత్ుింద ? యిేస్స అనస ఈ వయకసా ఎవర్ు? ఎక్ుడ నసిండివచాిడు? పరస్సా త్ ఇశాొయిేల్ లో 
2000 స్ింవత్ురాల కసతొ్ిం జీవిించ నని చ ప ెనస. త్న సనిహిత్ుడు బ ైబిల్ లోని  'అిందసక్ు యిేస్స రోగ్ులకే గాని 
ఆరోగ్యముగ్లవారచకస వెైదసయ డక్ుర్లేదస. మార్ుమనస్సు ప ిందసట్క ై నేనస పాపులనస ప లువవచిిత్ని గాని 
నీత్మింత్ులనస ప లువ రాలేదని వారచత్ో చ ప ెనస అనస  (లూకా 5:31, 30)లేక్న భాగ్మునస చద వెనస .' 
లికసుయో సనిహిత్ుడు పరపించింలో పరధాన స్మస్య పరపించింలో ఉని పాపమని చ ప ెనస.  (పాపము) మనలనస 
దేవుని నసిండి వేర్ు పర్ుస్సా ింద  మరచయు ఈ యిెడబాట్ు మన జీవిత్ాలలో దేవునిత్ో స్మాధానానిి నాశ్నిం 
చేస్సా ింద . లికసుయో ఈ యేిస్సనస గ్ూరచి ఆయన త్న జీవిత్ానికస ఏమివవగ్లడోనని ఆస్కసాని క్లిగ నస.  

లికసుయో మరచయు అత్ని సనిహిత్ుడు యిేస్సకీొస్సా నస గ్ూరచి చరచిించసకోవడానికస ఇింక్ యిే మాత్రము స్మయిం 
లేదస. వార్ు విడిపోయిన విధింగా లికసుయో సనిహిత్ుడు అత్నికస ఒక్ బ ైబిల్ నస ఇచిి చదవడానికస కొనిి 
భాగాలనస చతప ించ నస. మర్ుస్ట్ి రోజు వైెదసయనిత్ో మాట్ాా డడానికస వార్ు వైెదయశాలక్ు త్రచగచ వెళ్ళినస.  

లికసుయో మరచయు అత్ని సనిహిత్ుడు వెైదసయనిత్ో త్మ చర్ినస మర్లా కొనసాగచించగా మనస్సునస బాధ ించే 
నిర్భిందపు అనారోగ్యముత్ో బాధపడువార్ు ఆ పరవరా్నలు అసాధార్ణమనే చాలా పరా ముఖయమ ైన స్ింగ్త్ని 
గ్ుర్ుా ించసకోవాలి, ఆ పరవరా్నస నిరోధ ించడానికస పరయత్ిించవచసి లేక్ క్ష్టత్ర్మిన/చేయలేని ఆలోచనలనస క్లిగచ 



ఉిండడము. వార్ు ఊర్క్నే వీట్ిని/ఈ విష్యాలనస చేయడానికస ఎనసికోర్ు మరచయు కాబట్ిట  వార్ు ఊర్క్నే 
ఆపడానిి ఎనసికోలేర్ు.  

వెైదసయడు వారచత్ో ఇట్ీవల పరచశోధన మనస్సునస బాధ ించే నిర్భిందపు అనారోగ్యముత్ో బాధపడడానికస జీవశాసా్రపు 
కార్ణిం క్ూడా ఉిందని ఆలోచనక్ు ఊత్నిస్సా ింద . బింధసవులలో ఎవరచక ైనా మనస్సునస బాధ ించే నిర్భిందపు 
అనారోగ్యమునస క్లిగచ ఉనిటా్యిత్ే అద  జనసయఆధార్ింగా ఇత్ర్ులు స్సలభింగా క్లిగచ ఉిండడానికస ఎక్ుువ 
ఆసాుర్ిం ఉనిద , అని కొనిిసార్ుా  వయకసా యొక్ు బింధసవులు ఆనారోగ్యపు నిజానిి దాచిప ట్ిటనటా్యిత్ే ఆ 
క్ుట్ుింబపు చరచత్ర త్ లుస్సకోవడిం క్ష్టత్ర్ింగా ఉింట్ుింద .  

లికసుయో ఈ అనారోగ్యమునక్ు ఏమ ైనా వెైదయిం ఉిందేమోనని అడిగ నస. అదృష్టవశాత్ుా , ఈ అనారోగ్యమునక్ు 
పరభావపూరచత్ వెైదాయలు ఉనాియని వెైదసయడు చ ప ెనస. క్ృింగ్ుదలక్ు వినియోగచించిన అనేక్మ ైన  మిందసలు ఈ 
మనస్సునస బాధ ించే నిర్భిందపు అనారోగ్యమునక్ు చాలా పరభావింగా పనిచేసాా యని క్నసగొనబడిింద . రోగ్ులు 
ఎపుెడ ైత్ే ఈ మిందసలు తీస్సక్ుింట్ారో, వార్ు త్ర్చసగా నిర్భిందపు పరవరా్ననస ఎక్ుువగా త్గచానట్ుా  పరవరచాసాా ర్ు. 
వార్ు మనస్సునస బాధ ించే ఆలోచనలు లేక్ బాధ ించే ఆలోచనలు అింత్ త్ర్చసగా లేవని క్ూడా వార్ు చ పాా ర్ు. 
లక్షణాలు త్గా్డిం వలన, రోగ్ులు విచార్ిం త్గ్ుా ట్ గ్మనిసాా ర్ు మరచయు వారచ జీవిత్ాలు చాలా అనసక్ూలింగా 
ఉనాియని క్నసగొింట్ార్ు.  

ర ిండవ వెైదయిం చాలా పరభావపూరచత్ింగా ఉనిద  ఆలోచలనస చ పెడిం/ మారాా నిి స్తచిించసట్ (మారా్దర్శక్త్విం), 
ఆలోచనలు చ పుెట్లో వయకసా పరా ధమిక్ింగా మనస్సునస బాధ ించసట్ మరచయు నిర్భిందాల యొక్ు స్వభావానిి 
క్నసగొనడానికస స్హాయిం ప ిండుక్ుింట్ాడు అపుెడు ఆ వయకసా వివిధ అభాయసాల క్నిప ించసట్ మరచయు పరత్ుయతా్ర్ 
అడిగచించసట్ ఈ అభాయసాలలో, రోగచ త్న నిర్భిందము దేనికస దారచ తీస్సా ిందో  దానికస వయత్రేక్ింగా చేయడిం ఎలా అని 
స్హాయిం ప ిందసత్ాడు. ఉదాహర్ణక్ు, ఉదేదశ్యపూర్వక్ింగా చ డిపో వు/మురచకస చేయు భయిం క్లిగచన వయకసా. వారచ 
చేత్ులనస మురచకస చేస  స్వలెకాలిం వారచ చేత్ులనస క్డగ్క్ుిండా చేయడిం. ఈ అభాయసాలు చేసనట్పుెడు వార్ు 
పరశాింత్ింగా ఉిండాలని చ పెబడత్ార్ు. ఈ వెైదయమునస పూరచా చేస న ఎక్ుువ రోగ్ులు వారచ లక్షణాలలో పరత్ేయక్మ ైన 
త్గ్ుా దల గ్ల అనసభవమునస స్తచిించ నస.  

లికసుయో వెైదయ ఎనసికొనస హక్ుువలన చాలా బలపర్చబడ నస/పోర త్ాుహిించబడ నస. వెైదసయనిత్ో ఇింకా కొించ ిం 
చరచిించిన త్ర్ువాత్ పరస్సా త్ిం మిందసలు కాక్ుిండా ఆలోచనలు ఇచేి పదదత్ని ఎనసిక్ునాిడు మరచయు దానిప ై 
దృష్ ట  ఉించి అభయస ించాలనసక్ునాిడు. లికసుయో మరచయు అత్ని సనిహిత్ుడు వెైదసయని కారాయలయమునస విడిచి 
వెళ్ళిట్పుెడు లికసుయో త్న సనిహిత్ునిి యిేస్సకీసొ్సా  అనస వయకసా గ్ూరచి అడిగ నస. లికసుయోకస యిేస్సకీసొ్సా  గ్ూరచి 
మించిగా/ఎక్ుువగా త్ లిస నపెటి్కసనీ అత్నికస స్హాయిం కావాలని, అనిి స్మస్యలక్ు కార్ణిం పాపమే అని 



నమిమనిందసన, ఆ పాపమునసిండి ర్క్షిింపబడాలని త్ానస బ ైబిల్ లో చద విన భాగాల నసిండి త్ లుస్సకొనెనస. 
లికసుయో సనిహిత్ుడు బ ైబిల్ లో ఈ విధింగా చ పనె  'మీర్ు విశావస్ముదావరా క్ృపచేత్నే ర్క్షిింపబడియునాిర్ు; 
ఇద  మీ వలన క్లిగచనద కాదస, దేవుని వర్మే. అద  కసయొల వలన క్లిగచనద  కాదస గ్నసక్ ఎవడునస 
అత్శ్యపడవీలులేదస అనస (ఎఫ స  2:8,9).వచనాల లేక్న భాగ్మునస చతప ించేనస ' మనము మన 
పాపముల నిమితా్మ ై యిేస్సకీసొ్సా  స లువ మర్ణముదావరా దేవుని పనిని నముమత్ామని వివరచించ నస. మనము 
దీనిని నమిమ మరచయు ఆయన మృత్ులలోనసిండి లేచేనని నమిమనయిెడల ర్క్షిింపబడ దము. లికసుయో దీనిని 
నమ మనస/ విశ్వస ించ నస.  

లికసుయో సనిహిత్ుడు త్నత్ో ఈ పరా ర్ధననస పరా రచధించమని అడిగ నస, 'ప రయ యిేస్త, నేనస పాప నని నాక్ు త్ లుస్స. 
నా పాపము నీ నసిండి ననసి దతర్/వేర్ు చేస నదని నాక్ు త్ లుస్స. నా కోస్ిం నీవు స లువప ై మర్ణ ించావని 
నేనస నముమత్ునాినస. నీవు మర్ణ ించిన మూడు రోజుల త్రావత్ మర్ణిం నసిండి త్రచగచ లేచావని క్ూడా నేనస 
నముమత్ునాినస. నా పాపములనస క్షమిించి, నా జీవిత్ింలోకస వచిి నతత్న జీవిత్మునస ఇవవమని 
అడుగ్ుత్ునాినస. ఇద  చేస్సా నిందసక్ు క్ృత్జఞత్లు. ఆమేన్.' 

లికసుయో యిేస్సకీసొ్సా నస అింగీక్రచించిన త్రావత్ త్న జీవిత్ింలో ఇింకా ఎక్ుువ స్మాధానిం మరచయు అరాద నిిి 
క్లిగచ ఉిండ నస. అత్డు బాధ, విచార్ిం మరచయు ఇత్ర్ స్మస్యలనస ఎలా ఆధీనింలో ఉించసకోవాలో దేవుని 
వాక్యమునస చదవడిం దావరా నేర్ుికొనెనస. మ లాగా స్మయిం జరచగచపో యిే కొలద ద  త్నస త్న మనస్సునస బాధ ించే 
ఆలోచనలత్ో త్క్ుువ మరచయు అత్ త్క్ుువ స్మస్యలు క్లిగచ ఉిండ నస.  

నీవు క్ూడా లికసుయో చేస నట్ుట  యేిస్సకీసొ్సా నస నీ జీవిత్ింలోకస ర్మమని చ పెడిం వలన ఇదే కొొతా్ జీవిత్ానిి క్లిగచ 
ఉిండగ్లవు.      


